
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Hücreler�n s�toplazması �çer�s�nde yer alan ve fotosentez olayını gerçekleşt�ren organele kloroplast den�lmekted�r. Kloroplast �ç ve dış zar olarak �k�

kısımdan oluşan ç�� zar yapısına sah�pt�r. Kloroplastın �ç kısmında stroma adı ver�len b�r sıvı bulunmaktadır. Bu sıvının �çer�s�nde �se bozuk paraya

benzer yapıların üst üste d�z�lmes�yle ve bu üst üste d�z�len yapıların yan yana gelmes�yle t�lako�d zar adı ver�len yapıları oluşturmaktadır. Tüm bu

yapıya �se granum den�lmekted�r. Granum oluşmunun her b�r� lamel olarak adlandırılmaktadır.

Lameller�n yapısı �çer�s�nde yağ, prote�n ve karbonh�drat bulunmaktadır. Fotosentez olayı �ç�n büyük önem taşıyan klorof�l p�gmentler� �se

lameller�n yapısı �çer�s�nde bulunan yağların �çer�s�nde g�zlenm�ş halded�r. Granumda lameller�n�n aralarındak� bağlantıyı bağ lameller�
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sağlamaktadır.

Kloroplast yapısı �çer�s�nde bulunan r�bozom, DNA ve RNA sayes�nde hemde kend� kend�n� eşleyeb�l�r, hemde

kend� bes�n �ht�yacını yan� prote�n sentez� sağlamaktadır.

Kloroplast yapısı hakkında kısaca b�lg� verd�k. Ş�md� �se kloroplast özell�kler� hakkında b�lg� verel�m.
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Kloroplast, s�toplazma �çer�s�nde yer alan b�r organeld�r.

Kloroplast b�tk�ler �ç�n öneml� olan fotosentez olayının gerçekleşt�ğ� organeld�r.

Ç�� zarlı b�r yapıya sah�pt�r. Kloroplaston �ç zar yapısı fotosentez p�gmentler�n�n enz�mler� ve klorof�l �çeren yassı kesec�klere dönüşmüştür.

Kloroplast yapısı �çer�s�nde kend�ne özgü DNA bulunması neden�yle kend� kend�n� eşleyeb�lmekted�r.

Kloroplast �çer�s�nde ışık enerj�s�n�n em�l�m�, karbond�oks�t alınımı, karbond�oks�tten karbonh�drat oluşumu ve oks�jen oluşumu olayları

gerçekleşmekted�r.

Işık enerj�s�nden yararlanarak ATP’n�n yapısında bulunan fosfat bağlarındak� enerj�y�, hücre �ç�n

kullanılab�lecek enerj� formuna dönüştürür.

ATP’y� kullanarak karbon (C) molekülünü hücre �ç�n �ht�yaç duyulan enerj� formlarına çev�r�r.

Kloroplast yapısı �çer�s�nde bulunan klorof�l p�gment� sayes�nde b�tk�ye yeş�l reng�n� vermekted�r.

Kloroplast �çer�s�nde bulunan t�llako�dler, �ç zar ve dış zar, stromalar, enz�mler, r�bozom, DNA g�b� yapılar

fotosentez olayını gerçekleşt�rmey� sağlamaktadır.

Kloroplast �çer�s�nde yer alan stroma sıvısının �çer�s�nde DNA, RNA, r�bozom ve fotosentez olayı �ç�n gerekl� enz�mler bulunmaktadır. Stroma

�çer�s�nde bulunan bu yapılar sayes�nde kloroplast kend� kend�n� eşleyeb�lmekte, prote�n sentez�n� yapab�lmekted�r.
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